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Příjmení a jméno: Junová Magdalena
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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

Odchyluje se od
tezí, odchýlení je
v práci
zdůvodněné a je
vhodné

Odchyluje se od
tezí, odchýlení je
v práci
zdůvodněné, ale
není vhodné

Odchyluje se od
tezí, odchýlení
není v práci
zdůvodněné a není
vhodné

Neodpovídá
schváleným
tezím

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autorka provedla několik úprav ve struktuře práce, které jsou ovšem v textu zdůvodněny.
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné)
Hodnocení známkou
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu
1
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat
1
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu
1
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů
1
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Bakalářské práce se vyznačuje výborným využitím domácí a zahraniční literatury. Autorka studovala odborné
monografie i řadu textů z odborných periodik. Ke způsobu zpracování svého textu se inspirovala Benedictem
Andersonem a jeho pohledem na národní identitu. Autorka analyzovala periodikum Tribuna v letech 19191921. Tato analýza je pečlivě provedena a přináší velmi zajímavá zjištění o zachycení židovské identity na
stránkách Tribuny. Z analýzy jasně vyplývají závěry bakalářské práce.
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné)
Hodnocení známkou
3.1 Struktura práce
1
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů
1
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté
1
bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.)

3.4
3.5

Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce

2
2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Struktura práce je přehledná. Poznámkový aparát je pečlivě proveden podle citační normy. Jazykově se autorce
na několika místech stalo, že vybočila z odborného stylu. U grafické stránky bych doporučoval zarovnávat
pravý okraj. Bez zarovnaného okraje působí text neuspořádaně.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Magdalena Junová napsala velmi zajímavou bakalářskou práci, v níž se zabývala židovskou identitou
v periodiku Tribuna. Věnovala se letům 1919-1921. Dobře ukázala, jakým způsobem se židovská identita
v listu objevovala. Práce postihuje, jak se projevovalo napětí mezi asimilanty a sionisty. Autorka popsala, jak
bylo možné v Tribuně číst o projevech antisemitismu v sousedních zemích. Prokázala, že se sice židovská
identita v listu projevovala, ovšem ve výrazně menší míře, než bychom asi očekávali. Pozoruhodné skutečně je,
jak místem, kde se identita projevovala, byla stránka osobní inzerce, kde ji bylo možné zaznamenat ve
svatebních a úmrtních oznámeních a v nabídce zaměstnání. Jedná se tedy o velmi podařenou bakalářskou práci
a doporučoval bych, aby autorka závěry své analýzy publikovala v nějakém odborném periodiku.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
5.2

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)

výborně

– velmi dobře

– dobře

– nedoporučuji k obhajobě

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

Datum: ………………………

Podpis: ………………………………..

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu
sekretariátu příslušné katedry!

